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Zmagovalni roman napisal 
najstnik iz Medvod . 
Andraž Babšek je avtor zgodovinskega romana z naslovom Junak, ki govori o generalu Rudolfu Maistru in borcih za severno mejo. Z njim je zmagal 
na natečaju knjižne založbe. Presenečeni so bili, ko so ugotovili, da je avtor star komaj petnajst let. 

MAJA BERTONCELJ . 

Pred kratkirµ je izšel zgo• 
dovinski roman Andraža 
Babška z naslovom Junak. S 
tem se je 15-letniku iz Preske 
uresničila želja, da bi izdal 
knjigo. Roman je napisal 
še kor učenec Osnovne šole 
Preska in se prijavil na ano
nimni natečaj knjižne založ
be Kulturni center Maribor. 
Presenečen je bil, ko je dobil 
obvestilo, da je postal zma
govalec. še bolj presenečeni 
pa so bili v založbi, ko so iz
vedeli, da je roman delo naj
stnika, ki se je pri teh letih 
poglobil v generala Rudolfa 
Maistra" in borce za severno 
mejo. 

Poudarja domoljubje 

»Zgodovinski roman Ju• 
nak sem prebral brez oddi
h a, saj me je njegova vsebi
na zelo prevzela. Prepros-
to nisem mogel verjeti , da Andraž Babšek je napisal svojo prvo knjigo, ki ima naslov Junak. ,,.,.,n.,0ou 
lahko tako mlad fant ustva-
ri zgodbo, ki temelji na zgo
dovinskih dogodkih v času 
velike vojne in po njej, pred
vsem v času generala Ma
istra,« so besede Aleša Ari
ha, predsednika Domo
vinskega društva generala 
Rudolfa Maistra Maribor. 
Zakaj prav roman o genera
lu Rudolfu Maistru? »Med 
vrednotami mi največ po
meni domoljubje, kar izpri
čuje tudi ta knjiga. Izpri
čuje moj osebni pogled na 
to, kako pomembno je, da 

smo domoljubni in da ceni
mo našo državo. Predvsem 
s tem bi se tudi sam identi
ficiral, sploh pa s to knjigo. 
Nastajati je začela predenim 
letom. Natečaj ni bil povod. 
Odločil sem se, da bi pisal o 
Rudolfu Maistru, ker se mi 
zdi, da bi lahko v Sloveniji 
bolj cenili domoljubje. Za
kaj bi se samo pritoževali, 
kot to dela veli.ko ljudi? Od
ločil sem se, da jaz tega ne 
bom počel, ampak bom ne
kaj prispeval, in to s knjigo. 

Razstava ilustracij Anje Štefan v 
Galeriji Prešernovih nagrajencev 
v Kranju Stran 14 
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Počasi je zorelo, pregledo
val sem zgodovinska dej
stva, se pogovarjal tudi z 
zgodovinarji, raziskoval ... 
In potem je tekst nastal. 
Malce sem brskal po založ
bah in opazil lite rarni nate• 
čaj za zgodovinsko delo na 
temo Beg časa. Sem si re
kel, da je to točno za to knji• 
go, in poslal besedilo,« je po
jasnil Andraž Babšek in do
dal, da je roman Junak zgo· 
dovinska knjiga, ki vsebu
je zgodovinska dejstva in je 

Zgono2. 

delno napisana tudi po res
ničnih dogodkih. »Nastopa
jo trije pripovedovalci, in si
cer Alojz Derganec, ki je star 
približno petdeset let, Jani 
Šušnik z 18 leti in Josipina 
Lončar, ki jih ima čez šestde
set. Vsak čas Maistrovih bo
jev doživlja po svoje, dokler 
se enkrafna bojišču ne sre• 
čajo, in sicer Alojz kot ča
stnik, Jani kot vojak, ki je bil 
ustreljen v nogo, in Josipi· 
na kot bolničarka. To je neki 
vrh zgodbe. Derganec je tudi 

Žirovko Špelo Vehar je srce 
odpeljalo v Afriko, kjer se je tudi 
poročila. Stran 15 

Maistrov sopotnik in tu je 
vključena njegova pripoved, 
kako je bilo, ko so osvobajali 
Štajersko in Koroško.« 

Stoji za tem, kar je 
napisal 

General Rudolf Maister ga 
je prevzel zaradi svoje drže. 
»Najprej_sem se srečal z nje
govimi pesmimi. Ima po
šebno domoljubno držo, ki 
mi je zelo blizu in me zelo 
navdihuje. V njegovih pe
smih sem opazil nagovore, 
kot je na primer Bratje! in 

. potem naprej. To me je zbu
dilo in sem rekel, napišimo 
kaj o tem. Poglobil sem se in 
bilo je imenitno. Sem pa se-

rad predstavil v knjižnicah, 
osnovriih šolah ... To bi bilo 
zelo dobro. Z jezikom se jim 
zagotovo lažje približam. Je• 
zik ni arhaičen, je takšen , 
da je tudi mladim dobro ra
zumljiv. Verjamem, da se 
bodo iz knjige tudi kaj nau
čili, da jih bo zvabila k razmi
šljanju ... Prav vsakdo lahko 
razmišlja o tem, od mlajših 
do najstarejših bralcev.« 

Dirigent v pevskem zboru 
Andraž Babšek obiskuje 

konservatorij za glasbo in ba
let. Njegova ljubezen je kuJ. 
tura nasploh. V se umetnosti 
so mu zelo všeč, tako litera• 
tura kot glasba in njun.o po· 

· »Med VTednotami mi največ pomeni domoljubje, kar 
izpričuje tudi ta knjiga. Izpričuje moj osebni pogled 
na to, kako pomembno je, da smo domoljubni in da 
cenimo našo državo. Predvsem s tem bi se tudi sam 
identificiral, sploh pa s to knjigo.« 

veda prepričan, da moj slog 
pisanja lahko v naslednjih 
letih še dozori. Po mojem 
mnenju je to super knjiga, 
stojim za tem, kar sem napi
sal. Te vrednote zagovarjam 
in jih izžarevam, skušam 
prepričati tudi druge, da nas 
to lahko povezuje,« poudar
ja Babše)c. Roman ima 261 

strani, avtor pa upa, da ga 
bo v roke vzelo čim več ljudi, 
tudi mladih. »Vse bom nare
dil za to, da bodo po n jem po
segali tudi mladi. Roman bi 

vezovanje. Na konservatori
ju je na glasbeni teoriji. Od 
spomladi je dirigent Pev
skega zbora Jakoba Aljaža, 
piše tudi poezijo, poleg tega 
se ukvarja s šahom in kara
tejem ... In je najstnik, ki se 
rad druži. Dolglas mu res 
ni. In želje za naprej? »Kar 
bo, bo. So ambicije, majhne 
želje,'ki tlijo. Kar se izobra
ževalne poti tiče, pa bi rad po 
srednji šoli šolanje nadalje
val na akademiji za glasbo,« 
je zaključil . 

Sedemnajstletni Karlo Jemc iz 
Škofje Loke je posnel debitantski 
album Intro. Stran 16 


